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Styremøte i Finnmarkssykehuset HF
Arkivnr:
2020/584

Saksbehandler:
Line Strømhaug Grongstad
Kristine Brevik

Sted/Dato:
Hammerfest, 19.02.20

Saksnummer 14/2020
Saksansvarlig: Kvalitets- og utviklingssjef Kristine Brevik
Møtedato: 26. februar 2020

Eksterne systemtilsyn i Finnmarkssykehuset HF 3. tertial
2019 - orienteringssak
Ingress: I denne saken orienteres styret i Finnmarkssykehuset HF om gjennomførte
eksterne systemtilsyn i 3. tertial 2019.
Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:
Styret i Finnmarkssykehuset HF tar saken om eksterne systemtilsyn i
Finnmarkssykehuset HF for 3. tertial 2019 til orientering.

Eva Håheim Pedersen
Administrerende direktør
Vedlegg:
1. Saksfremlegg
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Eksterne systemtilsyn i Finnmarkssykehuset HF 3. tertial
2019 - orienteringssak
Saksbehandler:

Line Strømhaug Grongstad, avdelingsleder kvalitet og
Kristine Brevik, kvalitets- og utviklingssjef
Møtedato:
26. februar 2020
___________________________________________________________________________________________________

1. Formål/Sammendrag

I denne saken orienteres styret i Finnmarkssykehuset HF om eksterne tilsyn i 3. tertial
2019. Det orienteres kort om resultat og oppfølging av aktuelle tilsyn.

2. Bakgrunn

Det er en rekke eksterne tilsynsinstanser som fører tilsyn med spesialisthelsetjenesten.
Slike tilsyn kan være besluttet på lokalt, regionalt eller nasjonalt nivå. I denne saken
orienteres styret om de gjennomførte eksterne systembaserte tilsyn i perioden.

3. Saksvurdering

I aktuelle periode er det gjennomført 8 eksterne tilsyn i Finnmarkssykehuset HF.
3.1 Fylkesmannen i Troms og Finnmark – Ikke stedlig tilsyn Finnmarkssykehuset
HF ved klinikk psykisk helsevern og rus
Tilsynet foregikk 09.09.2019 og omfattet pasientforløp øyeblikkelig hjelp innen psykisk
helsevern.
Følgende observasjon ble avdekket ved tilsynet:
Uklare rutiner angående samhandling med kommunene.
Klinikkens tilsvar er sendt innen fristen og fylkesmannens vurdering er ikke mottatt.
3.2 Det lokale EL tilsynet – Tilsyn Finnmarkssykehuset HF, klinikk prehospitale
tjenester, Vardø Ambulansestasjon
Tilsynet foregikk 19.09.2019 og omfattet EL sikkerhet. Det ble ikke avdekket feil eller
mangler.
3.3 Det lokale EL tilsynet – Tilsyn Finnmarkssykehuset HF, klinikk prehospitale
tjenester, Båtsfjord Ambulansestasjon
Tilsynet foregikk 16.09.2019 og omfattet EL sikkerhet. Det ble ikke avdekket feil eller
mangler.
3.4 Riksrevisjonen – Tilsyn Finnmarkssykehuset HF
Riksrevisjonen (RR) gjennomførte en forvaltningsrevisjon i Helse Nord, hvor
helseforetakenes evne til forebygging av angrep mot sine IKT- systemer ble undersøkt.
Revisjonen omfattet alle helseforetak, og ville gå i dybden i utvalgte helseforetak i hver
region. I tillegg innhentet RR data i de regionale helseforetakene og de regionale IKTenhetene. Finnmarksykehuset HF er det helseforetaket som ble valgt for
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dybdeundersøkelse i Helse Nord. Tilsynet foregikk 23.09. til 26.09.2019.
RR avholdt oppsummeringsmøte med foreløpige observasjoner og funn i teknisk
revisjon med Helse Nord RHF, Finnmarkssykehuset og Helse Nord lKT (HN lKT)
4.november. Endelig konklusjon og rapport fra RR der hele forvaltningsrevisjonen er
inkludert forventes å komme høsten 2020. Det ble avdekket noen funn i
Finnmarkssykehuset og i HN IKT. Foretaket har utarbeidet plan for utbedring innen juni
2020.
3.5 Fylkesmannen i Troms og Finnmark – Ikke stedlig tilsyn Finnmarkssykehuset
HF, klinikk Kirkenes
Tilsynet foregikk 30.09.2019 og omfattet bekymring vedrørende elektronisk
legemiddelkabinett. Klinikken har besvart tilsynet innen fristen. Fylkesmannens
vurdering er ikke mottatt.
3.6 Statens strålevern – Tilsyn Finnmarkssykehuset HF, klinikk Hammerfest, Alta
og Kirkenes
Tilsynet foregikk i perioden 07.10. til 10.10.2019 og omfattet medisinsk strålebruk.
Følgende observasjon ble avdekket ved tilsynet:
2 pålegg.
1. Virksomheten må etablere en enhetlig strålevernsorganisasjon der det tydelig
fremgår roller, ansvar, administrativ plassering, rapportlinjer og opplæring.
Frist for gjennomføring av pålegget er 28.02.2020.
2. Virksomheten må etablere et system som sikrer gjennomføring og dokumentasjon av
at leger og sykepleiere ved operasjonsenhetene i Hammerfest og Kirkenes har
gjennomgått opplæring i strålevern, strålebruk og apparatspesifikk opplæring
tilpasset deres arbeidsoppgaver.
Frist for gjennomføring av pålegget er 10.01.2020. Dette er besvart 31.01.2020, med
at det er laget opplæringsprogram i kompetanseportalen for ansatte. Det gjenstår
ennå noen ansatte som av ulike årsaker ikke har gjennomført kurset.
3.7 DNV – GL Business assurance – Tilsyn Finnmarkssykehuset HF, klinikk
Hammerfest, Alta og Kirkenes
Tilsynet foregikk i perioden 03.12. til 04.12.2019 og omfattet klima og miljø.
Det ble funnet 6 mindre avvik innenfor områdene PCB, stoffkartotek, deklarering av
farlig avfall og merking. Frist for lukking er 03.03.20.
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3.8 Alta kommunale brannvesen – Tilsyn Finnmarkssykehuset HF, klinikk Alta
(Alta Helsesenter)
Tilsynet foregikk i perioden 05.12.2019 og omfattet branntilsyn ved klinikken.
Følgende observasjon ble avdekket ved tilsynet:
6 avvik.
1. Eieren av byggverket har ikke sørget for at bygningsdeler, installasjoner og utstyr
i byggverket som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann,
blir kontrollert og vedlikeholdt slik at de fungerer som forutsatt.
2. Virksomhet som eier et byggverket har ikke dokumentert at virksomhetens
plikter etter §§ 4 til 9 er oppfylt.
3. Brukerens systematiske sikkerhetsarbeid (§12)
4. Eieren skal gjøre den som har rett til å bruke byggverket kjent med kravene som
gjelder for bruken av byggverket, og med alle egenskapene ved byggverket som
har betydning for brannsikkerheten.
5. Kontroll og vedlikehold av bygningsdeler og sikkerhetsinnretninger (§5)
6. Sikkerhetsinnretningene oppfyller ikke kravene til brannsikkerhet som gjelder
for byggverket.
Skriftlig tilbakemelding til Alta kommunale brannvesen med fremdriftsplan som viser
hvordan og når påpekte avvik vil bli rettet er oversendt innen fristen 31.01.2020.

4. Medbestemmelse
Saken er behandlet i informasjons- og drøftingsmøte 17. februar 2019, og behandlet i
FAMU samme dato.
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